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Voorwoord

Compost in bloembakken

De dagen worden langer en zachter, de voorjaarsbloeiers tonen zich en het bloed stroomt wat sneller
door onze aders. Kortom, de lente hangt in de lucht.
Voor de ene is dit het uitgelezen moment om deuren
en ramen open te zetten en het huis eens grondig
schoon te maken. U leest in deze afvalkrant hoe u op
een ongevaarlijke en milieuvriendelijke manier met
schoonmaakmiddelen omspringt.
Voor de andere is de lente het moment om naar buiten te trekken en in
de tuin te werken. Vergeet dan zeker niet om compost te gebruiken, dé
bodemverbeteraar bij uitstek voor uw planten. Misschien wil u ook zelf
wel leren composteren. Aarzel dan niet en schrijf u in voor een
compostcursus. Wie weet oogst u al dit najaar eigen compost en oogt
uw tuin volgend voorjaar nog mooier!

Eenmaal de nachten vorstvrij zijn, kunnen de bloembakken opnieuw
de vensterbank op en verschijnen de potten op het terras. Net als bij
de teelt in volle grond vormt ook bij de teelt in potten de kwaliteit van
de grond de basis voor het succes.

Luc Vuylsteke de Laps
voorzitter

Hebt u een (lege) gasfles
die u niet meer gebruikt?
Sinds 1 januari 2006 bestaat er een oplossing voor lege gasflessen
van butaan en propaan. Bij de deelnemende verkooppunten van
dergelijke gasflessen kan u een lege gasfles van elk merk inleveren
zonder enige aankoopverplichting.
Welke flessen kan u terug brengen en waarheen?
Wie een lege butaan- of propaangasfles heeft of niet meer gebruikt,
kan ze terugbrengen naar een verdeler van gasflessen.
In de kraag of op het identificatieplaatje van de fles vindt u terug of
het om een butaan- en/of propaanfles gaat.
De verdeler aanvaardt alle merken en types van butaan- en
propaanflessen, ongeacht de ouderdom, voorzover het past binnen
de capaciteit waarvoor de verdeler vergund is. Met flessen voor
industriële gassen, campingaz flesjes of reservoirs voor LPG wagens
kan u niet bij hen terecht.
U bent niet verplicht een nieuwe gasfles aan te kopen bij het
terugbrengen van uw oude gasfles.
Bij zo'n 300 verkooppunten verspreid in Vlaanderen kan u
terecht met uw oude gasfles(sen). De lijst van deze
verkooppunten vindt u terug op www.febupro.be.

Traditioneel bestaan potgronden uit verschillende soorten turf en veen.
Een typisch kenmerk van een turfpotgrond is de krimp ervan bij
uitdroging. Geeft u een paar dagen lang geen water, dan wordt de
potgrond erg moeilijk opnieuw vochtig en stroomt alle water langs de
zijkanten van de pot naar beneden.
Deze en ook andere nadelen van turfpotgronden kan u oplossen door,
naast wat zand, een kwart tot een derde compost aan de potgrond toe
te voegen. U kan ook zelf potgrond maken door vier delen grond, vier
delen compost en twee delen zand te mengen. Compost biedt als
voordeel dat het de potgrond een goede structuur geeft waarin de
wortels zowel water, voedingsstoffen als lucht vinden.
Het is een traagwerkende meststof die gedurende het hele
groeiseizoen langzaam voedingsstoffen afgeeft. Compost geeft de
potten bovendien wat extra gewicht waardoor ze bij sterke wind
minder gemakkelijk omwaaien.
Planten die veel voedingsstoffen nodig hebben, moeten ook tijdens
het groeiseizoen bijbemest worden. Hiervoor kan u de voedingsstoffen
oplossen in water.
Doe een flinke schep compost in een emmer water, even roeren en
het grijs-bruine gietwater is klaar.
Het gebruik van compost beperkt zich trouwens niet alleen tot
terrasplanten of bloembakken. Ook kamerplanten genieten ten volle
van een extra schep compost in de potgrond, of van een compostaftreksel als plantenvoeding.
Voor de aankoop van kwaliteitsvolle compost kan u terecht bij
IGEAN milieu & veiligheid op volgende adressen:
• Doornstraat 145 te Edegem: elke werkdag van 8 tot 15.45 u
(hoeveelheid per afhaling beperkt tot 1 m3)
• Oostmalsebaan z/n te Brecht: elke vrijdag van 8 tot 16 u
De prijs bedraagt 5 EUR/m3. Let op, u dient zelf zakken mee te
brengen en te vullen of met een aanhangwagen te komen.

Statiegeld
Butaan- en propaangas wordt verkocht in speciale gasflessen, die
eigendom blijven van de gasmaatschappijen. Voor sommige
betaalde u statiegeld. Dat statiegeld krijgt u enkel terug bij de
verdeler waar u de fles aankocht of bij een verdeler van hetzelfde
merk wanneer u een bewijs kan voorleggen dat u statiegeld
betaalde.
Gasflessen horen niet thuis op het containerpark
De containerparken aanvaarden uit veiligheidsoverwegingen geen
(lege) gasflessen. Schroothandelaren mogen dergelijke gasflessen
evenmin inzamelen. Ze moeten immers op een specifieke wijze
behandeld worden en mogen daarom niet bij de oude metalen
ingezameld worden.
Veiligheidstips voor volle en lege gasflessen
• Stockeer geen gasflessen in een kelder, noch in de buurt van een
kelderraam of afvoer want propaan en butaan zijn zwaarder dan
lucht. Gas kan zich bijgevolg ophopen.
• Zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte omgeving.
• Draai de kraan van een gasfles (vol of leeg) altijd dicht.
• Schroef de hoed terug op de fles, indien deze voorzien is.
• Bewaar uw gasfles niet langer dan 5 jaar.
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TIJD VOOR DE LENTESCHOONMAAK
Voor u aan de slag gaat, is het raadzaam om na te gaan wat u precies
nodig hebt voor een goede schoonmaak. Veel schoonmaakproducten
zijn overbodig, weinig efficiënt en zelfs gevaarlijk. Een regelmatige
schoonmaakbeurt met warm water en een allesreiniger zorgt ervoor dat
het vuil geen kans krijgt om zich op te stapelen en aan te koeken.
Zo voorkomt u het gebruik van agressieve producten.
Welk product u ook gebruikt, het is altijd belangrijk aandachtig de
voorschriften op het etiket te lezen. Enkele minuten van aandacht
zorgen ervoor dat u uw leven en dat van uw kinderen niet in gevaar
brengt en dat u het leefmilieu beschermt.

Welk product voor welke klus?
• Voor een goede reiniging van het toilet, doet een regelmatig gebruik
van de WC-borstel wonderen. Kalkaanslag in het toilet, op de
gootsteen en op de lavabo’s verwijdert u met azijn, een zure reiniger
of een schuurmiddel.

Veilig kopen
• Vermijd zo veel mogelijk producten met
gevaarsymbolen die de woorden corrosief, irriterend,
giftig of milieugevaarlijk dragen.

• Vochtigheid werkt de ontwikkeling van bacteriën in de hand.
Om dit te vermijden, is het belangrijk schoongemaakte oppervlakken
en gebruikte dweilen, sponsen en vodden grondig te drogen.

• Ook huishoudapparaten kan u efficiënt en veilig ontkalken met behulp
van azijn.
• Haar is een belangrijke oorzaak van verstoppingen, vooral in de
badkamer. Gooi het daarom steeds in de vuilbak, na ieder douchewas- of kambeurt.

• Een zeefje in de afvoer van de gootsteen en de lavabo houdt afval
tegen.

• Vermijd producten in spuitbussen. Vaak zijn ze
praktisch maar door de verneveling ontstaan vele kleine
druppeltjes die zich makkelijk verspreiden en bijgevolg
makkelijk worden ingeademd of opgenomen in onze
bloedstroom.

• Een verstopping verhelpt u in de eerste plaats met mechanische
ontstoppingsmiddelen: een zuignap, een spiraalveer of een
vacuümpomp. Deze genieten hoe dan ook de voorkeur omwille van
hun veiligheid en hun milieuvriendelijkheid. Onderschat bovendien
hun efficiëntie zeker niet.

• Meng nooit verschillende producten, dit kan leiden tot explosieve of
giftige reacties.
• Was steeds uw handen na ieder gebruik.
• Wees altijd zuinig met onderhoudsproducten.

• Giet wekelijks een kom heet water in de gootsteen. Hierdoor lossen
aangekoekte vetresten op en spoelen ze weg.
• Door de oven na ieder gebruik te reinigen, wordt voorkomen dat
achtergebleven vuil bij een volgende beurt inbakt. Ook de manier van
bakken heeft een impact. Een aangepaste baktijd en -temperatuur en
het bedekken van de ovenschotel met een deksel, of het bedekken
van de ovenplaat met bakpapier, vermindert het verspreiden van
spatten in de oven.
• Heeft u toch te maken met hardnekkige en ingebakken vlekken, dan
is de veiligste oplossing stevig boenwerk, eventueel geholpen door
het gebruik van een aangepaste schuurspons met wat schuurcrème.
Door een mengsel van allesreiniger en water even te laten inweken
op de aangekoekte vlekken, kan u deze nadien vrij snel verwijderen.

Veilig opbergen
• Ga na gebruik na of de verpakking goed gesloten is.
• Bewaar de producten:
- buiten het bereik van kinderen en huisdieren;
- op een schone, droge en goed verluchte plaats;
- ver van iedere ontstekings- of warmtebron;
- ver van voedingsmiddelen zodat er geen vervuiling of verwarring
kan ontstaan.
- in hun originele verpakking en draag zorg voor het etiket. Zo kan er
nooit twijfel ontstaan over de aard van het product en blijven de
veiligheidsaanbevelingen steeds bij het product. Giet schoonmaakproducten nooit over in drank- of levensmiddelenverpakkingen.

• Houten meubels kan u goed onderhouden door ze geregeld af te
stoffen met een droge vod, vetvlekken te verwijderen met azijn of
citroensap en ze te voeden met plantaardige oliën zoals olijfolie,
amandelolie, arachideolie, ...
• Wanneer de keuze bestaat is een reinigingsmiddel op basis van
plantaardige bestanddelen te verkiezen boven één op basis van
aardolie.
• Voor het ontsmetten of ontgeuren van dierenkooien en kattenbakken,
volstaat kokend water met azijn.

Inzameling van gebruikte
zaklampen
We kennen Bebat al geruime tijd als het om de selectieve inzameling van
batterijen gaat. Voortaan worden ook zaklampen via Bebat ingezameld,
zodat de bestanddelen ervan kunnen worden gerecycleerd.
Wat wel?
Een draagbaar verlichtingsapparaat dat werkt op vaste of vervangbare batterijen
en dat dus niet op het stroomnet moet aangesloten zijn om te werken (tenzij om
de batterijen te herladen) is een zaklamp. Ook sleutelhangers met zaklampjes
horen hier bij.
Wat niet?
Apparaten voor tuinverlichting worden niet als ‘zaklamp’ beschouwd.

Leer thuiscomposteren
In de loop van de maand meijuni 2006 start IGEAN milieu &
veiligheid in samenwerking met
Vlaco (Vlaamse
Compostorganisatie) met
nieuwe compostcursussen.
Deze cursussen zijn bedoeld
voor volwassenen en omvatten
drie sessies van drie uur: een
sessie theorie, een sessie
praktijk en een bezoek aan een
demonstratieplaats.
De deelnemers krijgen zo een
goed inzicht in het
composteren en noties over
afvalarm tuinieren.

Waar kan u terecht met de zaklampen?
Bent u geïnteresseerd in een compostcursus?
Geef uw naam, adres en telefoonnummer op bij de
gemeentelijke milieudienst of rechtstreeks bij IGEAN milieu
& veiligheid (tel. 03-350 08 14).

Zaklampen kunnen in de
Bebat-doos of op het containerpark
in de Bebat-stand.

De cursussen zijn gratis en lopen zowel overdag als
’s avonds en in het weekend.
Let wel op: het aantal inschrijvingen is beperkt.
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Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100 % gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

Veilig gebruiken
• Respecteer de aanbevolen dosering: een dubbele hoeveelheid
betekent daarom nog geen dubbel effect!

